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Përshkrimi: Është lëndë praktike, e konceptuar dhe e ndërtuar kryesisht mbi bazën e ushtrimeve, 
për të rritur dhe për të përmirësuar nivelin e njohjes së shqipes standarde, duke pasur parasysh 
gjendjen e sotme të shqipes letrare, por edhe prirjet kryesore të zhvillimit të saj të mëtejshëm. 
Këtu trajtohen në mënyrë të hollësishme rregullat e drejtshkrimit të shqipes (të miratuara në 
Kongresin e Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe, më 1972), të cilat janë parë brenda vetë sistemit të 
tyre tërësor, por edhe në lidhje të ngushtë me sistemin e gjuhës letrare shqipe, veçanërisht me 
sistemin fonetik, morfologjike e fjalëformues.  
 
Temat: 
1. Kongresi i Drejtshkimit.Parimethemelore.Drejtshkrimidhedrejtshqiptimi. 
2.  Zanorja e e theksuar. Zanorja ë e theksuar. Zanorja ë e pathekesuar paratheksore (përdorimet). 
3.Zanorja ë e patheksuar pastheksore dhe fundore (përdorimet). 
4. Zanorja u. Zanoret i dhe y, udhe y. Grupe zanoresh dhe diftongje. Takimi i dy zanoreve të 
njëjta. Apostrofi (përdorimet). 
5. Drejtshkrimi i bashkëtingëlloreve. Bashkëtingëlloret e zëshme në fund e në trup të fjalës. 
Shkrimi i bashkëtingëlloreve j, h, rr, nj. Grupe bashkëtingëlloresh. Takime bashkëtingëlloresh 
(përdorimet). 
6. Drejshkrimi i disa tipa fjalësh me prejardhje të huaj dhe emrash të përveçëm të huaj. (I) 
7. Drejshkrimi i disa tipa fjalësh me prejardhje të huaj dhe emrash të përveçëm të huaj. (II) 
8. Shkrimi i fjalëvenjësh, ndarasdhe me vizënëmes. 
9.Përdorimi dhe drejtshkrimi i shkronjave të mëdha (I). 
10. Përdorimi dhe drejtshkrimi i shkronjave të mëdha. Prirjet e sotme (II). 
11. Ndarja e fjalëve në fund të rreshtit. 
12. Çështje gramatikore: Mbi disa trajta të shumësit të emrave dhe të mbiemrave. Prirje dhe 
përdorime. 
13. Çështje gramatikore: Shkrimi i nyjës së përparme. Shkrimi i disa pjesëzave dhe parafjalëve. 
Prirje dhe përdorime. 



14. Njohuri mbi shenjat e pikësimit (I) – përdorime. 
15. Njohuri mbi shenjat e pikësimit (II) – përdorime.  
 

Forma e kontrollit dhe vlerësimit  
- Detyrim frekuentimi në:70% të seminareve  
- Angazhimi në seminare:       10% e notës 
- Testi I: në javën e 6-të         10% e notës 
- Testi II:në javën e 10-të       10% e notës 
- Detyra e kursit: (rreth 5 faqe format A4, TNR, 12, hapësira 1.5):  20% e notës 
- Kontrolli përfundimtar: provim me shkrim     50% e notës 
- Gjithsej:         100% 
 
Literatura e detyrueshme për studentin: 
Drejtshkrimi i gjuhës shqipe, 1973 
 
Literatura plotësuese: 
Fjalorët e gjuhës shqipe, 1954, 1980, 2006 (konsultime dhe krahasime) 

 
 

 
 


